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Dr Marcin Cziomer w otoczeniu gryfowskiej młodzieży podczas wernisażu „Ekslibrisu Dzień Dzisiejszy”.

Warsztaty ekslibrisu w galerii ECKI. Dr Marcin Cziomer i Rajmund Aszkowski na wernisażu.

Ilona Cichoń udziela wywiadu czeskiej telewizji w Żaclerzu.

Spotkanie z Kazimierzem Kiljanem zorganizowane przez gryfowską bibliotekę.

Wirtuoz harmonijki ustnej Włodzimierz Zdzienicki.
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Mężczyzna 
o kobiecej 

duszy
18 lutego o godzinie 17.00 odbył się werni-

saż wystawy „Ekslibrisu dzień dzisiejszy”. Był 
on interaktywny, ponieważ został poprzedzony 
warsztatami dla gryfowskiej młodzieży, na któ-
rych wykonała ona ekslibrisy, będące częścią 
wystawy. Warsztaty poprowadził dr Marcin 
Cziomer z Krakowskiej Akademii im. Frycza 
Modrzewskiego, adiunkt w Pracowni Technik 
i Technologii w Sztuce, a uczestniczyła w nich 
młodzież z gryfowskiego Gimnazjum oraz 
ZSOiZ wraz z opiekunami. Młodzi uczestnicy 
po wysłuchaniu wskazówek, jak zrobić ekslibris, 
z dużym zapałem wzięli się do pracy. Materiały 
potrzebne do wykonania prac (rylce, linoleum, 

Rzadko zdarzają się dziś tacy wrażliwi 
mężczyźni – tak wieczór z Kazimierzem Kilja-
nem podsumowała pani Maria – uczestniczka 
zorganizowanego przez bibliotekę spotka-
nia, które odbyło się 7 marca w galerii ECKI.  
Gryfowskiej publiczności Kazimierz Kiljan za-
prezentował swoją twórczość po raz pierwszy. 
Rozpoczął od przeczytania wierszy z tomiku  
„Z kufra pamięci” a następnie przeszedł do 
nowej, czwartej już powieści, która ukazała się  
w grudniu 2012 r. zatytułowanej „W galerii uczuć”. 
Niespodzianką wieczoru był występ Włodzimie-
rza Zdzienickiego, który zachwycił zebranych 
swoją pasjonującą grą na harmonijce. W spotka-
niu uczestniczyli członkowie grupy literackiej 
„Nurt” z Lubania, której Kazimierz Kiljan był 
założycielem. Zarówno wiersze, jak i proza autora, 
w tym najnowsza powieść, są do wypożyczenia  
w bibliotece publicznej. Serdecznie państwa za-
praszamy do zapoznania się z jego twórczością.

W ramach współpracy ze starostwem lwó-
weckim, gryfowscy twórcy wystawili swoje prace 
w Městském Muzeum Žacléř. Wernisaż odbył się 
8 marca o godz. 16. Swoje fotografie na wystawie 
zaprezentowali Ilona Cichoń (cykl „Manekiny 
paryskie”), Agnieszka Szymańska (cykl „Miej-
sca”) oraz Paweł Rubaj, który przedstawił serię 
zdjęć z efektami graficznymi i zupełną nowość  
w swojej twórczości – fotografie portretowe. 

Polska delegacja pojechała do Żaclerza  
w mocnym, 9-osobowym składzie, któremu 
przewodniczył starosta lwówecki Józef Stanisław 
Mrówka. Na wernisażu spotkało się wiele osób 
zainteresowanych fotografią, obecny był m.in. 
burmistrz Miroslav Vlasák. 

Wyryli ekslibrisy
farba drukarska, papier graficzny) przywiózł ze 
sobą krakowski wykładowca. Niektóre ekslibrisy 
(prezentujemy je poniżej) wyszły naprawdę pięk-
nie i zostały wysoko ocenione przez mistrza.

Na wystawie zgromadzono prawie 200 eksli-
brisów najwybitniejszych twórców z całej Polski. 
Prezentowane prace były prawdziwymi, małymi 
dziełami sztuki, a wystawa cieszyła się dużym 
powodzeniem.

Organizatorami wyżej wymienionych wyda-
rzeń byli: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski oraz Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju ZSOiZ w Gryfowie Śląskim „Homo 
Viator”.

M.

Polskie trio 
w Żaclerzu

Z wstępu do katalogu wystawy:
Mała, zadrukowana karteczka przyklejana do wewnętrznej strony okładki. Nazwa wywodzi się  

z łaciny: ex libris – z książek. Posługiwanie się ekslibrisem przez właściciela księgozbioru jest powszech-
nie uważane nie tylko za wyraz dbałości o książkę, ale również wskazuje na prestiż jej właściciela.

Od stuleci ekslibris służył informowaniu: kto jest właścicielem książki, do jakiego księgozbioru 
należała książka i komu należy ją zwrócić. Z czasem wypaczeniu ulegała pierwotna funkcja ekslibrisu. 
Przestawał już pełnić funkcję zabezpieczenia przed kradzieżą, a stawał się coraz bardziej odrębnym od 
książki przedmiotem. Pojawili się kolekcjonerzy gardzący ekslibrisem użytkowym, a pożądający grafi-
ki artystycznej, którą coraz mniej łączyło z ekslibrisem. Zaczęto nawet organizować międzynarodowe 
przeglądy, mające wysławiać artystyczne walory takiej małej grafiki. Jakie istotne cechy musi zawierać 
grafika, aby była ekslibrisem? Odpowiedź wydawać się może na pozór prosta.

Powinna posiadać:
• imię i nazwisko (ważne, aby była to istniejąca osoba) lub nazwę instytucji będącej właścicielem 

książki.
• napis ex libris lub równoważnik ex bibliotheca. W krajach niemieckojęzycznych będzie to Exli-

bris (wyraz pisany z dużej litery i łącznie),
• elementy graficzne łączące przedstawiony rysunek z przymiotami właściciela np. zainteresowa-

niami, zawodem, lokalizacją księgozbioru itp.
Oczywiście taka grafika powinna dać się zwielokrotnić w odpowiednim nakładzie oraz pasować 

wielkościowo do wklejenia do książek czy atlasów. Teoretyczne podejście nie uwzględnia ogromne-
go postępu cywilizacyjnego. Bo czy kod kreskowy wraz z nazwą biblioteki, przyklejony na grzbiecie 
książki to jeszcze ekslibris, czy już nie?

Prezentowana wystawa uwzględnia większość trendów pojawiających się w dzisiejszym ekslibrisie 
polskim. Obejmuje zarówno aspekt użytkowy i artystyczny. Przedstawieni twórcy to osoby o różnych 
zawodach, zajmujących się nie tylko grafiką, ale malarstwem, rzeźbą, ceramiką, biżuterią, zdobnic-
twem artystycznym. Dorobek większości twórców został zauważony przez redaktora encyklopedii 
ekslibrisu (jedynej takiej, a wydawanej w Portugalii).

Część z twórców debiutuje i im szczególnie należy kibicować, bo to do nich należeć będzie przy-
szłość polskiego ekslibrisu. Pojawiające się nowe możliwości kreowania znaków książkowych napa-
wają optymizmem, iż najmłodsze pokolenie miłośników książek nie zapomni do czego służy ekslibris. 
Czyż nie piękne i funkcjonalne są grafiki komputerowe…

Rajmund Aszkowski

Exlibris
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Kurier Gryfowski

Wykonanie: Antonina Karnicka (Gimnazjum).Wykonanie: Andrzej Murawicki (ZSOiZ w Gryfowie)
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Nasz syn Adrian jest chory na czterokończy-
nowe mózgowe porażenie dziecięce. Jest rehabili-
towany od 8 miesiąca życia. Nie potrafi samodziel-
nie chodzić. Adrian w tej chwili ma 21 lat. Dzięki 
ciągłej rehabilitacji i operacji nóg ma jeszcze szansę 
na samodzielne chodzenie. Jeździmy z Adrianem 
3 razy w ciągu roku na turnusy rehabilitacyjne 
po to, żeby nie dopuścić do pogorszenia się jego 
stanu zdrowia. Koszt jednego dwutygodniowego 
turnusy rehabilitacyjnego wynosi 5400 zł. Koszty 
ponoszą rodzice. Aby nie zaprzepaścić efektów 
rehabilitacji prosimy o wsparcie finansowe na 
dalsze leczenie syna. Jesteśmy wdzięczni za każdą 
okazaną pomoc. 

Z poważaniem 
Małgorzata i Tomasz Dróżdż

APEL

Przekaż 1% podatku. KRS 0000037904 w rubryce: Informacje 
uzupełniające – cel szczegółowy 1% – 2057 Dróżdż Adrian

Fundacja dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Bank BPH 
S.A. – 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

tytułem: 2057 Dróżdż Adrian 
– darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

***
Informujemy również, że nadal zbieramy nakrętki plastikowe na 

zakup wózka dla Adriana. Prosimy o przynoszenie ich do Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski. Serdecznie dziękujemy.

7 marca dzielnicowy mł. asp. Mateusz We-
recki przy udziale policjantów Zespołu ds. 
Nieletnich KPP Lwówek Śl. przeprowadził 
spotkania z dziećmi w szkołach w Uboczu  
i Rząsinach. Rozdał także ulotki i plan lekcji 
z poradami dla dzieci. Spotkania dotyczyły 
przede wszystkim bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym oraz sytuacji zagrażających dzieciom.  
Było nam bardzo miło gościć w szkołach, a naj-
lepszym podziękowaniem dzieci jest ich uśmiech. 
Przypominamy, iż w sprawach nieletnich można 
dzwonić pod numer telefonu 725-800-448 gdzie 
dyżurują policjanci Zespołu ds. Nieletnich. 

Aspirant Witold Szybowski - policjant 
Komisariatu Policji w Gryfowie Ślą-
ski. Witek, bo tak nazywali go koledzy 
wstąpił do policji 16 lutego 1987 r. Całą 
służbę związał z Komisariatem Policji w 
Gryfowie. Przez cały okres służby zaj-
mował stanowiska w pionie prewencji  
i realizował zadania bezpośrednio zwią-
zane z ochroną ładu, porządku i bezpie-
czeństwa publicznego, czyli potocznie 
mówiąc pracował „na ulicy”. Przez 
prawie 18 lat pełnił funkcję dzielnicowe-

go w Gryfowie i tak go na pewno zapamiętają mieszkańcy Gryfowa. 
Jego zaangażowanie w sprawy dotyczące pomocy pokrzywdzonym, 
w szczególności osobom dotkniętym przemocą w rodzinie budziły 
szacunek wśród policjantów i społeczeństwa. Zawsze służył radą i do-
świadczeniem, często kosztem czasu poświęconego rodzinie. Od 2007 
roku pełnił funkcję kierownika Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji. 
Był rzeczowy i konkretny, zawsze poukładany i oddany służbie. Często 
jeszcze jako kierownik pełnił służbę na terenie miasta podejmując in-
terwencje i wspierając młodszych kolegów.
Rodzina, żona i 26 letni syn, który jest zawodowym żołnierzem, za-
wsze byli dla niego ostoją spokoju i wypoczynku. Lubił sport, zawsze  
z żartem i optymizmem podchodził do życia, wiele chciał jeszcze zro-
bić, wielu osobom pomóc…

Niełatwo jest żegnać się, wiedząc, że żegna się na zawsze.

Witek zmarł 15 lutego 2013 roku w wieku 50 lat.
Uroczystości żałobne odbyły się 

20 lutego 2013 roku na cmentarzu 
parafialnym w Gryfowie Śląskim

16 lutego w godzinach rannych mieszkaniec 
Gryfowa Śl. zgłosił na policji, iż nieznani sprawcy 
dokonali włamania do jego pomieszczeń gospo-
darczych. Skradli laptopa oraz elektronikę na kwo-
tę około 1350 zł. Na miejsce udali się policjanci  
z Komisariatu Policji w Gryfowie Śl. by wykonać 
standardowe czynności procesowe, jednocześnie 
w miasto ruszyli także policjanci kryminalni zbie-
rając informacje o potencjalnych sprawcach.

W niespełna dwie godziny namierzyli złodziei. 
Okazali się nimi mieszkańcy Gryfowa Śl. – Piotr Ś. 
lat 22 oraz Michał P. lat 21. W trakcie przeszukań 
policjanci odzyskali całość skradzionych rzeczy oraz odzyskali także rzeczy, w tym laptopy pochodzą-
ce z wcześniejszych włamań na terenie Gryfowa Śl.

Przy jednym ze sprawców w trakcie zatrzymania policjanci ujawnili także jedną działkę narkotyku 
– marihuany.

Sprawa jest rozwojowa. Sprawcy zostali zatrzymani i osadzeni w Komisariacie Policji w Gryfowie 
Śl. Za dokonanie włamań grozić im może do 10 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje o zabezpieczanie posesji oraz o zgłaszanie wszystkich podejrza-
nych sygnałów na telefon alarmowy 997. Pamiętajmy, jeśli zauważymy podejrzane 
osoby kręcące się w pobliżu naszej posesji lub posesji sąsiada, poinformujmy policję, 
zapiszmy numery rejestracyjne pojazdu, cechy charakterystyczne tych osób. Osoby 
mogące mieć informację o skradzionych rzeczach prosimy o kontakt z policjantami 
Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śl. tel. 75 64 67 200. Przypominamy, iż za 
kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do lat 10, ale osobie która 

kupi skradziony sprzęt może także grozić kara za tzw „paserkę” do  
5 lat pozbawienia wolności.

Żegnaj

Sprawcy włamań zatrzymani Dzielnicowy 
u dzieci 

Oficer Prasowy KPP Lwówek Śląski
asp. Mateusz Królak

asp. Mateusz Królak
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Dobiegają końca prace związane z zainstalowaniem stacjonarnego tomografu komputerowego i aparatu rentgenowskiego,  
a także z adaptacją pomieszczeń na aptekę w przychodni zdrowia w Gryfowie Śląskim.

Prace w przychodni zdrowia na finiszu!

Wszystkie prace zostaną zakończone w terminie do 30 marca br.

Tomograf komputerowy

Aparat RTG Apteka „Remedium”
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Ogłoszenie
Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że rozstrzy-

gnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 21 stycznia 2013 roku, na pod-
stawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 3/2013 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji za-
dań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony 
zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, 
wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, propagowania i rozwija-
nia wspólnot dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe 
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na posiedzeniu 27 lutego 2013 roku Komisja Konkursowa powołana 
przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Zarządzeniem Nr 13/2013 
z dnia 15 lutego 2013 roku, w składzie:

1. Jerzy Andrzejczak – przewodniczący Komisji, 2. Teresa Wolska – czło-
nek Komisji, 3. Marek Kurec – członek Komisji, 4. Renata Misiak – członek 
Komisji dokonała otwarcia i oceny ofert złożonych na realizację zadań 
z w/w zakresu.

Komisja oceniła oferty zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536 z późn. zmianami). Biorąc pod uwagę opinię Komisji Kon-
kursowej Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski przyznał kwoty dotacji 
organizacjom wymienionym w zestawieniu, które publikujemy poniżej.

Zad. 1

Zad. 1/1

Gryfowski Klub Sportowy „GRYF” 37.000
Uczniowski Klub Sportowy „ATLETA”

Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych 13.000
Gminny Szkolny Związek Sportowy 18.000

22.000
Zad. 1/2 Organizacja wyścigu kolarskiego w Proszówce

2.000

Zad. 1/3 Organizacja zawodów wędkarskich 
Polski Związek Wędkarski 500

Zad. 2 Promocja zdrowia

Zad. 2/1

1.000

Zad. 3/1

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 700
Związek Sybiraków 700
Polski Komitet Pomocy Społecznej 1.400

Zad. 3/2

Zad. 3/3

Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego 2.500

Stowarzyszenie „HOMO VIATOR”

Zad. 3/4

1.500

Stowarzyszenie „AWANTURA” 500

Zad. 3/5

500

Zad. 4

Lp. 
Nazwa  

podmiotu 
Wysokość

przyznanej dotacji

Kultura fizyczna i sport, wypoczynek
I rekreacja dzieci i młodzieży.

 
97.500

 
Prowadzenie zajęć sportowych, szkolenie 
zawodników w różnych dyscyplinach sportowych 
oraz upowszechnianie kultury fizycznej, 
organizowanie imprez sportowych. 

 95.000

 

    5.000
 

 

  Uczniowski Klub Sportowy ZSOiZ w Gryfowie Śląskim

 2.000
  Stowarzyszenie  Rozwoju Proszówki

 500
 

 1.000
Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

 1.000

  Polski  Czerwony Krzyż

 Zad. 3 

Kultura, sztuka, tradycje narodowe
i regionalne, organizacja czasu wolnego 

dzieci i młodzieży oraz inicjatywy 
Promujące Gryfów Śląski 

 10.000

Organizacja uroczystości patriotycznych, spotkań 
i imprez okolicznościowych 
dla członków organizacji działających
na terenie Gminy Gryfów Śląski 

 3.500

 
 
 

 
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych

 700

Organizowanie festiwalu 
piosenki patriotycznej i religijnej

 1.000

   Parafia Rzymsko-Katolicka w Rząsinach  1.000

Propagowanie miasta i osób 
z nim związanych, rozwijanie 

            3.000

 
    500

 Organizacja wypoczynku  dzieci i młodzieży  2.000

 
Federacja Skautingu Europejskiego 
„SHK ZAWISZA” Hufiec Gryfowski

 
Propagowanie i rozwijanie 
wspólnot dzieci i młodzieży

 500

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny

 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych  1.000

26 lutego Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski ustaliła strefę płatnego parko-
wania w dwóch miejscach: w Rynku, odcinek od ul. Bankowej do Lubańskiej 
(północna pierzeja Rynku) oraz Plac Kościelny (obecny parking). Parkujący 
w ww. strefach będą zobowiązani zakupić bilety parkingowe w wysokości:
• 2,00 zł. za pierwszą rozpoczęta godzinę parkowania,
• 2,20 zł. za drugą rozpoczętą godzinę parkowania,
• 2,40 zł. za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania,
• 2,00 zł. za czwartą rozpoczętą godzinę parkowania
i każdą następną godzinę parkowania. 
Opłaty należy uiszczać w godz. 9:00-17:00 w dni powszednie. W spra-
wie szczegółów dotyczących płatnego parkowania odsyłam Państwa do 
uchwały w XXIX/154/13 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 
lutego 2013r. opublikowanej na stronie internetowej Gryfowa Śląskiego 
w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej.

Uruchomienie płatnej strefy parkowania planuje się na razie w Ryn-
ku od 2 maja 2013 roku.

Płatne parkowanie

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Olgierd Poniźnik

Wszystkim paniom i panom Sołtysom z naszej gminy: Młyńska, Krzewia 
Wielkiego, Proszówki, Wieży, Ubocza, Rząsin i Wolbromowa – w Dniu Soł-
tysa – życzymy wszelkiej pomyślności, satysfakcji z działalności społecznej 
oraz samych życzliwych i miłych współmieszkańców, a przede wszystkim 
dużo dobrego zdrowia.

11 marca 2013 r. w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocła-
wiu wręczono dyplom „Sołtys Roku 
2012 Województwa Dolnośląskie-
go”.

Spośród 60 wyróżnionych w wo-
jewództwie tytuł odebrał pan Jan 
August – Sołtys Proszówki. Bardzo 
serdecznie gratulujemy.

W dniu Sołtysa

Sołtys 
Roku 

z Proszówki

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak



MARZEC  2013  KURIER GRYFOWSKI 7

Aby Święta Wielkiej 
Nocy przyniosły radość 
z tego, co jest i nadzieję 

na to, co przed nami.
Aby dały Państwu radość 

w sercach, optymizm 
i wiosenny nastrój, 

odwagę w działaniu. 
Aby Święta te były czasem 

wspólnych spotkań w gronie 
najbliższych i przyjaciół 

przy obficie zastawionym 
wielkanocnym stole.

Tego wszystkiego życzą: 

Jerzy Andrzejczak – 
Sekretarz Gminy i Miasta 

wraz z pracownikami Urzędu Gminy 
i Miasta w Gryfowie Śląskim.

13 marca 2013 r. Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik odebrał w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim promesę na kwotę 2 milionów złotych na usuwanie skutków ubiegłorocznej powodzi.

Promesę wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierz Karpiń-
ski wspólnie z Wojewodą Dolnośląskim Aleksandrem Markiem Skorupą. Środki te są przeznaczone 
na realizację 5 zadań, jakie zamierza wykonać gmina w miesiącach letnich bieżącego roku. Będą to:
• dokończenie modernizacji ul. Partyzantów,
• odbudowa mostu w Uboczu koło dawnego sklepu GS „SCh",
• odbudowa mostu w Rząsinach prowadzącego do pól i boiska sportowego,
• wymiana okien na ścianie zachodniej Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim,
• odbudowa sieci dróg w Uboczu Górnym o długości 2,4 km.

Także ze środków powodziowych Powiat Lwówecki zamierza odbudować most na drodze powiato-
wej w Uboczu obok obecnie funkcjonującego mostu tymczasowego pobudowanego przez wojsko.

Usuwanie skutków powodzi

ODPADY ZMIESZANE
Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy:
- ceramikę, talerze, kubki, dzbanki i flakony, na-
czynia z arcorocu, doniczki ceramiczne,
- zapalniczki,
- szyby samochodowe pobite,
- lustra zbite,
- kalki techniczne,
- szmatki, którymi pastowało się podłogę,
- lakiery do paznokci, tusze do rzęs,
- torebki plastikowe i styropianowe po mięsie,
- szczoteczki do zębów,
- szkła okularowe.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH - (PSZOK)

W przypadku, gdy jest zorganizowana zbiorni-
ca, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) odpady, które są wy-
znaczone w poniższym wykazie do zawiezienia 
do Centrum Utylizacji Odpadów można oddać 
do tego punktu/ należą do nich:
- szyby samochodowe - jeśli są cale,
- lustra – jeśli są całe,
- tradycyjne żarówki żarowe,
- opakowania po olejach,
- opakowania po środkach owadobójczych,
- stare farby, zużyte pędzle – opakowane i zabez-
pieczone,
- ogólnie stare butelki, zawierające substancje 
szkodliwe, niebezpieczne dla środowiska,
- butelki po rozpuszczalniku,
- puszki po farbie olejnej,
- wiaderka po farbie emulsyjnej,
- świetlówki, lampy sodowe i żarówki energoosz-
czędne,
- sprzęt elektryczny, elektrotechniczny i elektro-
niczny.

LEKI PRZETERMINOWANE 
I OPAKOWANIA PO LEKACH

Leki przeterminowane i opakowania po lekach 
przekazujemy do apteki:
- leki przeterminowane,
- szklane opakowania po lekach,
- termometry rtęciowe,
- butelki plastykowe po lekarstwach.

POJEMNIK SEGREGACYJNY NA PAPIER
Do pojemnika/worka segregacyjnego na papier 
wrzucamy:
Papierowe katalogi lakierowane do papieru: 
- gazety, czasopisma i katalogi,
- książki i zeszyty,
- papier biurowy
- torebki papierowe i papier pakowy, 
- kartonowe i tekturowe pudełka
Na co zwracamy uwagę?
- usuwamy zszywki oraz inne nie papierowe ele-
menty, 
- z książek usuwamy wcześniej twarde okładki.
Do tego pojemnika nie wrzucamy:
- papierów zatłuszczonych i brudnych,
- papieru z folią,
- papieru termicznego i przebitkowego (używa-
nego w taksach, na paragonach)
- kartonów po napojach i innych produktach 
spożywczych,
- pieluch, podpasek i innych artykułów higie-
nicznych
- materiałów budowlanych takich jak: tapety, 
worki po gipsie czy cemencie itp.
POJEMNIK SEGREGACYJNY NA PLASTYK

Do pojemnika/worka segregacyjnego na pla-
styk wrzucamy:
- foliowe katalogi,
- puste opakowania po: szamponach, żelach pod 
prysznic, tubki po paście do zębów,
- puste opakowania po: odżywkach, balsamach 
do ciała, tonikach, maseczkach, żelach do mycia 
twarzy, peelingach - puste opakowania, 

- opakowania po jogurtach - czyste,
- doniczki plastykowe,
- worki foliowe typu zrywka itp.,
- butelki po napojach i płynach,
- plastykowe zakrętki,
- plastykowe torebki i reklamówki,
- plastykowe koszyczki po owocach,
- kartony po napojach i innych produktach spo-
żywczych,
Na co zwracamy uwagę?
- wszystkie odpady powinny być czyste (np. moż-
na je wcześniej wypłukać wodą)
- zgniatamy przed wyrzuceniem.
Do tego pojemnika nie wrzucamy:
- butelek i pojemników po olejach (spożywczych, 
silnikowych),
- opakowań po lekarstwach,
- zabawek, sprzętu AGD i innego elektronicznego,
- styropianu.

POJEMNIK SEGREGACYJNY NA SZKŁO
Do pojemnika/worka segregacyjnego na szkło 
wrzucamy:
- szklane butelki po napojach i innych produk-
tach spożywczych,
- słoiki,
- szklane opakowania po kosmetykach.
Na co zwracamy uwagę?
- wrzucamy tylko SZKŁO
- wszystkie odpady powinny być czyste,
- nie tłuczemy szkła przed wrzuceniem do po-
jemnika. 
Do tego pojemnika nie wrzucamy:
- szkła stołowego, porcelany i ceramiki,
- szkła okiennego, luster, szyb samochodowych,
- doniczek,
- szkła żaroodpornego,
- wszelkich żarówek, lamp i neonówek,
- szkła okularowego

Niby wszyscy wiedzą, ale czy na pewno? 
JAK KWALIFIKOWAĆ l GDZIE WRZUCAĆ LUB PRZEKAZYWAĆ ODPADY KOMUNALNE?

Ściąga dla każdego mieszkańca

Uwaga! Ważna Informacja
To już ostatnie dni by złożyć DEKLARACJĘ!

Przypominamy Państwu, że do końca marca 2013 r. należy złożyć w Urzędzie Gminy 
i Miasta (na parterze – wejście po dawnym banku) tzw. deklarację śmieciową.
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Marcin Lampart

Rękawice, piłki, kije do baseballa i maska dla 
łapacza, wszystko nowe, zapakowane, pachnące 
nowością przyjechało z czeskiego sklepu ze sprzętem 
do baseballa w Pradze. Czesi nie występują tutaj 
przypadkowo, to dzięki nim wszystko się zaczęło…

Pomysł stworzenia drużyny baseballowej naro-
dził się w ubiegłym roku. Młodzież z gryfowskiego 
gimnazjum, wspólnie ze swoimi rówieśnikami ze 
Słowacji i Czech, wzięła udział w spotkaniu integra-
cyjnym, które odbyło się w dniach 24-29 czerwca 
2012 roku w ramach projektu „Let’s get to know 
each other”, współfinansowanego przez Fundusz 
Wyszehradzki. Projekt realizował Powiat Lwówecki. 
To właśnie Czesi, w ramach organizowanych przez 
siebie zajęć, zaszczepili pozostałym uczestnikom 
miłość do baseballa.

W mroźne środowe popołudnie 20 lutego, w auli 
Gimnazjum w Gryfowie Śląskim, podziękowaniom 
nie było końca. Dziękowali uczniowie, dziękowano 
sponsorom i tym, którzy postarali się, by w Gryfowie 
można było w baseball zagrać. Koncert dał szkolny 
zespół muzyczny. Aż szkoda, że pogoda nie pozwoli-
ła wypróbować zakupionego sprzętu…

Dzięki zaangażowaniu Małgorzaty Szczepań-
skiej, Daniela Koko i Arkadiusza Cichonia udało 
się zebrać potrzebne pieniądze od sponsorów i z 
pomocą czeskich przyjaciół zakupić sprzęt. Teraz 
nie pozostaje nic więcej, jak poczekać na wiosnę  
i zacząć trenować…, a nie będzie łatwo, bo Czesi gra-
ją w baseball od wielu lat i są jednymi z najlepszych 
w Europie. Pierwszy polsko –czeski mecz odbędzie 

się prawdopodobnie w maju br. Lista sponsorów 
wygląda następująco:
Państwo Teresa i Tadeusz Matusewiczowie – Budo-
wa Maszyn Sp.j. z Gryfowa Śląskiego, Państwo Sylwia  
i Ireneusz Krasuccy – Zakład Piekarniczo-Cukier-
niczy „KRASUCKI” Sp. z o.o. z Gryfowa Śląskiego, 
Państwo Anna i Dominik Korpysowie – Jantur 
Gryfex Sp. z o.o. z Gryfowa Śląskiego, Państwo Mi-
rosława i Jerzy Horbaczowie – Piekarnia Cukiernia 
M & J Horbacz Jerzy Horbacz z Gryfowa Śląskiego, 
Pan Stanisław Sawczak – Hurtownia Spożywczo-
Monopolowa w Gryfowie Śląskim, Pani Jolanta 
Dudzik, Pani Iwona Wasilewska, Pani Małgorzata 
Szczepańska, Pan Daniel Koko, Pani Barbara Roso-
chacka-Horanin, Pan Arkadiusz Cichoń. 

Jeszcze raz w imieniu uczniów i nauczycieli Gimna-
zjum w Gryfowie Śląskim serdecznie dziękujemy.

 Gospodarzem uroczystości była Alicja Kow-
nacka – dyrektor szkoły. W spotkaniu udział wzięli 
uczniowie Gimnazjum, sponsorzy, nauczyciele, 
przedstawiciele władz samorządu gminnego i po-
wiatowego w osobach starosty lwóweckiego – Józefa 
Mrówki i burmistrza Gryfowa – Olgierda Poniźnika. 
Nie zabrakło gości z czeskiego Zaclerza, których 
reprezentował burmistrz Miroslav Vlasak oraz Filip 
Prochazka – miłośnik baseballa i zarazem opiekun 
czeskiej grupy biorącej udział w spotkaniu młodzie-
ży. Po części oficjalnej długo jeszcze rozmawiano  
o planach na przyszłość związanych z baseballem.

Baseball w Gryfowie? Tego jeszcze nie było...
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Naziemna telewizja cyfrowa 
W listopadzie 2012 r. rozpoczął się w Polsce 

proces wyłączania naziemnej telewizji analogo-
wej. Wkrótce cyfrowy sygnał zastąpi w całym 
kraju sygnał analogowy. Już teraz można odbie-
rać kilkanaście programów w lepszej, cyfrowej 
jakości.

Dotarcie z informacją o procesie cyfryzacji do 
obywateli jest najważniejsze, dlatego zwracamy 
się z prośbą o podjęcie stosowanych działań, któ-
rych celem będzie poinformowanie mieszkańców 
Państwa gmin o tym procesie oraz sposobach 
właściwego przygotowania się do wyłączenia 
naziemnej telewizji analogowej. Państwa pomoc 
w tej kwestii będzie nieoceniona. Poniżej przed-
stawiamy podstawowe, a zarazem niezbędne in-
formacje które będą przydatne w informowaniu 
mieszkańców.

Naziemna telewizja cyfrowa zastąpi docelowo 
telewizję analogową Oznacza to, że widzowie, 
którzy nie wyposażą się we właściwy sprzęt do jej 
odbioru, utracą możliwość odbierania telewizji 
naziemnej.

Do odbioru naziemnej 
telewizji cyfrowej potrzebny jest:

• nowoczesny telewizor cyfrowy (obsługujący 
kodowanie MPEG-4), lub 
• zewnętrzny dekoder DVB-T MPEG-4  
w formie przystawki (tzw. set-top-box) podłą-
czony do telewizora, oraz 
• tak jak dotychczas antena naziemna.

Koszt zakupu dekodera, to wydatek około 
100-250 zł. Natomiast ceny anten kształtują 
się pomiędzy 50-200 zł. Przy zakupie dekodera 
lub telewizora trzeba upewnić się, czy to odpo-
wiednie urządzenie. Zachęcamy do korzysta-
nia z zaufanych punktów sprzedaży. Zgodnie  
z prawem sprzedawca zobowiązany jest do poin-
formowania przed zakupem, czy sprzęt spełnia 
wymagania techniczne do odbioru naziemnej te-
lewizji cyfrowej w Polsce Coraz częściej zdarzają 
się przypadki oferowania do sprzedaży sprzętu, 

który nie spełnia wymagań i tym samym unie-
możliwia odbiór telewizji cyfrowej.

Proces wyłączeń nadawania analogowego 
przebiega etapami: rozpoczął się 7 listopada 2012 
roku i zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2011r. 
o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej zakoń-
czy się do końca lipca 2013 r.

Tegoroczne wyłączenia emisji analogowej 
obejmą następujące obszary rezerwacyjne (wg 
głównych nadajników):
• 19 marca 2013 r.: Elbląg/Jagodnik, Rzeszów/
Sucha Góra, Szczecin/Kołowo, Warszawa/
Raszyn i PKiN, Wisła/Skrzyczne. 
• 22 kwietnia 2013 r.: Częstochowa/Wręczyca 
Wlk., Kłodzko/Czarna Góra, Opole/Chrzęlice, 
Rabka/Luboń Wielki, Szczawnica/g. Przechyba, 
Tarnów/g. Sw. Marcina, Wrocław/Ślęża, Zakopa-
ne/Gubałówka. 
• 20 maja 2013 r.: Białogard/Sławoborze, 
Bydgoszcz/Trzeciewiec, Człuchów/ul. Szkolna, 
Gniezno/Chojna, Kalisz/Chełmce, Kalisz/
Mikstat, Katowice/Kosztowy, Konin/Żółwieniec, 
Koszalin/Gołogóra, Kraków/Chorągwica, 
Lębork!Skórowo Nowe, Łobez/Toporzyk, 
Łódź/Komin EC-4, Piła/Rusinowo, Słupsk/ul. 
Banacha, Świnoujście/ul. Chrobrego. 
• 17 czerwca 2013 r.: Białystok/Krynice, Biesz-
czady/g. Jawor, Ciechanów/ul. Monte Cassino, 
Dęblin/Ryki, Kielce/Św. Krzyż, Lublin/Boży 
Dar, Lublin/Piaski, Olsztyn/Pieczewo, Opoczno, 
Płock/Rachocin, Przemyśl/Tatarska Góra, 
Siedlce/łosice, Suwałki/Krzemianucha, Zamość/
Tarnawatka 
• 23 lipca 2013 r.: Giżycko/Miłki, Jelenia 
Góra/Śnieżne Kotły, Leżajsk/Giedlarowa, 
Lubań/Nowa Karczma, Łomża/Szosa 
Zambrowska, Ostrołęka/ul. Kopernika.

Należy pamiętać, że wyłączenia dotyczyć będą 
także tych mniejszych nadajników, które retrans-
mitują sygnał z nadajników głównych, z których 

odbiór jest w danych miejscach utrudniony.
W ofercie naziemnej telewizji cyfrowej,  

w zależności od obszaru, już dzisiaj dostępne 
są następujące programy TV nadawane w tzw. 
multipleksach (MUX), czyli cyfrowych pakietach 
programowych:
• w multipleksie MUX-l: 
TVP1 HD, TVP2, TVP INFO, Polo TV, ESKA 
TV, ATM Rozrywka TV, TTV; 
• w multipleksie MUX-2: 
Polsat, Polsat Sport News, TVN, TVN7, TV 
Puls, Puls 2, TV4, TV6; 
• w multipleksie MUX-3: 
TVP1, TVP2 HD, TVP INFO, TVP Kul-
tura, TVP Historia, TVP Polonia.

Oprócz bogatszej oferty programowej, widz 
otrzymuje także dostęp do dodatkowych usług, 
takich jak: możliwość wyboru kilku ścieżek 
dźwiękowych, np. w kilku językach, w tym także 
audiodeskrypcji dla osób niewidomych i niedo-
widzących oraz dźwięku przestrzennego, a także 
napisów.

Naziemna telewizja cyfrowa jest wdra-
żana stopniowo, w związku z tym niektóre 
z wymienionych programów i usług mogą 
nie być jeszcze dostępne w całej Polsce. 
W celu uzyskania pomocy, zachęcamy do ko-
rzystania z bezpłatnej infolinii: 800-007-788 
lub z informacji na stronie internetowej www.
cyfryzacja.goy.pl, na której można znaleźć, m.in. 
szczegółowy harmonogram wyłączeń analogowej 
telewizji naziemnej, w tym informacje o gminach 
objętych wyłączeniami.

Należy pamiętać, że widzowie korzystający 
tylko z usług sieci kablowych lub odbierający te-
lewizję satelitarną nie muszą podejmować dzia-
łań w związku z cyfryzacją telewizji, gdyż proces 
ten dotyczy telewizji naziemnej.

Razem wkraczamy w świat nowoczesnej tele-
wizji. Życzymy doskonałego odbioru

Rozpoczyna się budowa Kompleksu Sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ma-
rii Konopnickiej w Biedrzychowicach. Z radością informuje Dyrektor Regionalnej placówki – Zofia 
Rak.

Nowoczesna szkoła z tradycjami wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży przygotowała cie-
kawe oferty edukacyjne od września 2013.
Technik: Cyfrowych Procesów Graficznych,
Usług Fryzjerskich,
Organizacji Reklamy.

Oprócz tego są do wyboru zawody: Technik technologii Żywności, Technik Hotelarstwa, Technik 
Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach buduje
halę sportową i wprowadza nowe atrakcyjne kierunki kształceniaZ okazji zbliżających 

się Świąt Wielkiej Nocy 
wszystkim naszym czytel-

nikom, współpracownikom 
i sympatykom wiosennej

 radości w sercach, 
pogody ducha oraz 
spełnienia marzeń

 życzą
redakcja 
Kuriera 

Gryfowskiego
oraz 

pracownicy 
Biblioteki 
Publicznej



10 KURIER GRYFOWSKI  MARZEC  2013

Zespół folklorystyczny „Gryfowianie” zaprasza panie i panów do wstąpienia do zespołu. Członko-
stwo w naszym zespole to wspaniała przygoda i duża frajda dla każdego. Zapraszamy!

 Kontakt: 75 78-12-342

W tegorocznym XXXVII Biegu Piastów w Jakuszycach (1-3 marca), wystartowało 
czworo mieszkańców Gryfowa Śląskiego, W biegu na dystansie 10 km CT wzięła udział 
rodzina państwa Grzelczaków – Beata, Robert i ich 8-letni syn Radek.

Radek w asyście taty trasę biegu pokonał „śpiewająco” i na mecie zameldował się, jak 
każdy kończący bieg, po swój upragniony medal. Jest to kolejny sukces medalowy, jaki ma 
już na swoim koncie.

Również pani Beata pokonała trasę z bardzo dobrym wynikiem na mecie, odbierając 
laur medalowy za swój narciarski wyczyn. W biegu głównym na 50 km CT startował 
pan Robert, który mimo wyczerpującego dystansu, z bardzo dobrym wynikiem dobiegł 
szczęśliwie do mety. Natomiast w biegu na 26 km CT startował kolejny gryfowianin pan 
Andrzej Ciosk, który również wykazał się wyśmienitą kondycją.

W tegorocznym Biegu Piastów wystartowało prawie 6 tys. biegaczy z ponad 30-stu 
krajów. Na liście startowej znaleźli się uczestnicy z takich odległych krajów jak np. Ka-
nada, USA (stan Alaska), Japonia, Australia, czy nawet Republika Południowej Afryki. 
Na trasach biegowych 10 km, 26 km i 50 km i 30 km najwięcej było oczywiście rodaków  
i naszych sąsiadów z Czech i Niemiec. Ciekawostką jest fakt, że w Jakuszycach startowały 
również osoby znane z mediów np. Krystian Wieczorek – aktor serialowy, czy też gene-
rał Roman Polko były szef „GROM-u”. Zapraszamy za rok na kolejne narciarskie święto,  
a naszym uczestnikom życzymy równie dobrej kondycji w ciągu całego roku.

Nasi w „Rodzinnym XXXVII Biegu Piastów”

Wrzuć ciało na rower i jedź z nami. Tradycyjnie już zaczynamy 24 
marca powitaniem wiosny i wycieczką dookoła Jeziora Złotnickiego. 
Startujemy zawsze w niedzielę, zawsze o godzinie 10.00, zawsze z gry-
fowskiego rynku. Zapraszamy wszystkich, którzy posiadają sprawny we-
locyped i preferują aktywny tryb życia. Gwarantujemy świeże powietrze, 
piękne widoki, dobre towarzystwo i pomoc koleżeńską na trasie. W tym 
sezonie planujemy 33 wycieczki własne, plus udział w innych imprezach, 
jak Parada Rowerów w Jeleniej Górze. Rajd Rowerowy PTSM w Luba-
niu, wycieczki Starostwa Lwóweckiego i naszych przyjaciół – cyklistów 
z Czech. Jesteśmy otwarci na realizację tzw. wycieczek autorskich, opra-
cowanych i pilotowanych przez naszych członków. Formalnie, aby zostać 
członkiem, wystarczy wziąć udział we wspólnej wycieczce. Członkowie 
nie płacą składek i nie mają żadnych obowiązków organizacyjnych, poza 
przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa na trasach rowerowych eskapad  
i zachowaniem ogólnych zasad kultury. 

Wszystkim uczestnikom wspólnych wojaży rowerowych w nowym se-
zonie cyklistycznym życzymy szerokiej drogi życia, łagodnych podjazdów 
i zjazdów zdrowotnych, ostrych wiraży towarzyskich, udanych sprintów 
intelektualnych i sukcesów w jeździe na dochodzenie !

Redakcja

Gryfowianie zapraszają

Wielu radosnych chwil
w Święta Wielkanocne,

serdecznych spotkań rodzinnych,
a wiosenna radość niech gości 

w waszych sercach na każdy dzień.

Wszystkim Sybirakom, 
honorowym członkom oraz sympatykom

i ich rodzinom życzy 
Zarząd Koła Sybiraków w Gryfowie Śl.

Zaczynamy nowy sezon rowerowy 2013

autor: ELKA
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W ramach realizacji projektu unijnego pn. 
„Polsko-Niemieckie Centrum Spotkań i Infor-
macji „Oaza Zmysłów” między Bischofswerdą  
a Świetlicą Środowiskową w Gryfowie Śląskim  
w okresie zimowym odbyły się dwa spotkania.

Pierwsze z nich miało miejsce dnia 7 grudnia 
2012 r. w Bischofswerdzie. Dwadzieścioro wycho-
wanków Świetlicy Środowiskowej, mimo mroźnej 
pogody, miło spędziło ten dzień, dzięki wspaniałej 
organizacji ze strony niemieckiej. Po przywitaniu  
w Niemczech, przewodnik oprowadził nas po tam-
tejszym Zoo, dzięki czemu poznaliśmy wiele ga-
tunków zwierząt, ich wymagania co do pożywienia  
i warunków pogodowych, w jakich żyją. Po wspól-
nym obiedzie, wyruszyliśmy na przejażdżkę doroż-
ką po Bischofswerdzie, a następnie uczestniczyliśmy 
w warsztatach lepienia z gliny oraz wykonywaliśmy 
ozdoby świąteczne. Pobyt w Bischofswerdzie za-
kończyliśmy na targach świątecznych.

Kolejne spotkanie – tym razem w Polsce, mia-
ło miejsce 25 stycznia 2013 r. w Gryfowie Śląskim  
w budynku Świetlicy Środowiskowej. Po przywita-
niu grupy niemieckiej, udaliśmy się na przechadz-
kę po Gryfowie Śląskim, podczas której zwie-
dziliśmy Kościół pw. Św. Jadwigi z zabytkowym 
epitafium. Byliśmy również w Urzędzie Gminy  
i Miasta Gryfów Śląskim oraz w Centrum Infor-
macji Turystycznej. Dzięki temu lepiej poznaliśmy 
historię miasta. Po powrocie do świetlicy odbył się 
„Quiz Wiedzy o Gryfowie Śl.”, gdzie grupy polsko-
niemieckie mogły wykazać się wiedzą zdobytą 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007-2013

Zimowe spotkania grupy polskiej-niemieckiej w ramach projektu 
pn.: Polsko-niemieckie Centrum Spotkań i Informacji „Oaza zmysłów“

podczas wspólnego spaceru. Obiad, jaki został 
przygotowany na to spotkanie dał możliwość 
poznania przez grupę niemiecką polskich świą-
tecznych tradycji kulinarnych. Po raz pierwszy 
nasi goście jedli barszcz z uszkami czy pierogi  
z kapustą.

Popołudnie w świetlicy spędziliśmy przy pra-
cach plastycznych: malowanie na szkle i wykony-
wanie aniołków z masy solnej, co bardzo zaintere-
sowało naszych gości. Zajęcia te odbywały się pod 
czujnym okiem p. Anny Ochman, za co serdecznie 
dziękujemy. Po wspólnej kolacji pożegnaliśmy się. 
Kolejne nasze spotkanie odbę-
dzie się w kwietniu, tym razem 
po stronie niemieckiej. 

Głównym celem wytyczo-

nym przez projekt jest integracja dzieci i młodzieży 
z obu państw. Dzięki nim możemy poznać nasze 
cechy wspólne, jak i różnice, poprzez spotkania 
zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. 
Bariera językowa nie stanowi już problemu. Re-
alizowany projekt unijny, oprócz wymienionej już 
integracji, przyczynił się do wzbogacenia inwen-
tarza świetlicy środowiskowej w zastawę stołową,  
a w planach jest aparat cyfrowy, sprzęt nagłaśnia-
jący, stoliki oraz krzesełka. Dziękuję wszystkim, 
którzy pomagają społecznie w jego realizacji. 



12 KURIER GRYFOWSKI  MARZEC  2013

W SP w Uboczu

Pasowanie na czytelnika
W bibliotece szkolnej pani dyrektor Anna Pląskowska dokonała uroczystego pasowania uczniów 

klasy I na czytelnika. Prawie wszyscy wybrali do pasowania najmniejszą książkę w bibliotece. Zanim 
jednak to się stało każdy uczeń musiał zapoznać się z regulaminem biblioteki i wykazać się wiedzą 
dotyczącą bajek, baśni i ogólnych reguł dotyczących szanowania książek. Pierwszoklasiści wypadli 
znakomicie. Starsi koledzy i koleżanki przygotowali na tę okazję inscenizację i zakładki do książek.  
Na zakończenie każdy pierwszoklasista wypożyczył książkę. Witamy w gronie czytelników!

W marcu w klasach I-III odbyło się spotka-
nie z policjantem na temat bezpieczeństwa na 
drogach. Uczniowie otrzymali książeczki i ulotki  
z różnymi zadaniami. Najbardziej spodobała się 
dzieciom gra edukacyjna przypominająca znaki 
drogowe i zasady bezpiecznego poruszania się po 
drogach. Życzymy miłego spędzania czasu z ksią-
żeczkowymi skrzatami. Bądźcie zawsze ostrożni!

Bezpieczni na drodze

8 marca chłopcy zorganizowali swoim ko-
leżankom niespodzianki z okazji Dnia Kobiet. 
Oprócz życzeń i kwiatków były prezenciki  
i słodki poczęstunek. Jeszcze raz wszystkiego 
najlepszego dla wszystkich Pań.

W SP w Gryfowie

Dzień Kobiet

Alicja Celejowska

W Gimnazjum

18 lutego młodzież Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gry-
fowskiej w Gryfowie Śląskim wraz z niżej podpisaną wzięła udział 
w warsztatach tworzenia ekslibrisów. Zajęcia zostały zorganizowane 
w Galerii ECKI w Publicznej Bibliotece Miasta i Gminy w Gryfowie 
Śląskim. Młodzi twórcy wykonywali swoje prace pod czujnym okiem 
artystów: Pana Rajmunda Aszkowskiego oraz Marcina Cziomera. 
Panowie udzielali wskazówek, służyli pomocą i chętnie dzielili się 
swoimi doświadczeniami. Prace uczniów zostały wyeksponowane  
w Galerii ECKI wraz z pracami znanych w Polsce twórców tej techniki. 
Uczniami biorącymi udział w warsztatach byli: Julia Szczepańska, Ja-
kub Rotkiewicz, Wojciech Deliman, Antonina Karnicka, Karolina 
Brażnikow, Weronika Cichoń, Justyna Nowicka, Karol Pałażej.

W godzinach popołudniowych trzydziestoosobowa grupa naszego 
Gimnazjum razem z Panią Anitą Ochocką i niżej podpisaną wzięła 
udział w uroczystym otwarciu wystawy „Ekslibrisu Dzień Dzisiejszy”.

Agnieszka Burbul

W lutowym numerze Kuriera Gryfowskiego w Wieściach  
z Gimnazjum ukazał się artykuł Elzbiety Demidow „Stypendyst-
ka Sylwia”. Z winy chochlika drukarskiego tytuł wydrukowano 
błędnie i zamiast Stypendystka wyszło Sypendystka. Serdecznie 
przepraszamy zarówno autorkę artykułu, jak i jego bohaterkę.

Exlibris – warsztaty i wystawa

Sprostowanie

15 stycznia br. odbył się Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt 
Szkół Gimnazjalnych o Puchar Starosty Powiatu Lwóweckie-
go. Nauczycielem, który przygotował drużynę była Agnieszka 
Gumieniak. Dziewczęta z naszego gimnazjum zajęły I miejsce. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Drużyna dziewcząt: 
Wiktoria Marzec – 3d – kapitan, Karolina Dziadkowska – 3d, 
Marta Kula - 3d, Marcelina Zwierzańska – 3c, Angela Dobro-
wolska – 3c, Natalia Larysz – 3b, Magdalena Gajczyk – 1a, Julia 
Boska – 1a, Dominika Wojtkun – 1a.

Turniej o Puchar Starosty

Oprac. Natalia Burkot – 3d
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Może, jeśli chce. Słynny cytat zamieniliśmy w czyn. 
W ubiegłym roku szkolnym 2011/2012 Dyrektor 
Gimnazjum – Alicja Kownacka zapragnęła rozśpiewać 
gryfowskich gimnazjalistów i wykorzystać zdolności 
muzyczne uczniów. Był czerwiec, więc rok szkolny 
dobiegał końca i na realizację pomysłu zbyt późno. Do 
tematu powróciła w nowym roku szkolnym 2012/2013 
i po rozmowie z nauczycielem muzyki – Maciejem Sty-
szyńskim został założony zespół wokalno – instrumen-
talny. Liczy łącznie 26 osób, 6 osób to instrumentaliści: 
Karolina Baszak – Ia, Agnieszka Tarazewicz – Ia, Oliwia 
Majchrowska – Ib, Martyna Porzuc – IIc, Damian Miel-
niczyn – IIIa i Aleksandra Dubaniewicz – IIc, resztę 
stanowią wokaliści. 

Chociaż zespół istnieje bardzo krótko to na zgranie, 
zaangażowanie i sukcesy nie może narzekać. Po raz 
pierwszy pokazał się na uroczystej akademii poświę-
conej rocznicy Odzyskania Niepodległości. W grudniu 
udał się do Lubomierza na „Przegląd Kolęd i Pastora-
łek”, otrzymał nagrodę za najlepszy występ sceniczny  
i piękny puchar przywiózł ze sobą do Gryfowa Śląskiego. 
Po raz drugi w grudniu zaprezentował się przed własną 

Śpiewać każdy może

E. Demidow

publicznością ze świątecznym programem. W lutym 
pod wielkim wrażeniem talentu młodzieży był Starosta 
Lwówecki, który przybył do Gimnazjum z oficjalną 
wizytą. W najbliższym czasie planuje występ podczas 
corocznego Festynu Wielkanocnego, w Niedzielę Pal-
mową. Z tej okazji zapraszam wszystkich gryfowian 

do obejrzenia programu. Zobaczenia, że każdy występ 
sprawia im ogromną radość, że śpiewają naprawdę do-
brze ani lepiej, ani gorzej.

Z tego miejsca życzymy wielu scenicznych sukce-
sów nie tylko na terenie miasta, ale dalej, wyżej. Powo-
dzenia!

We wtorek 5 marca w bibliotece szkolnej miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy prac plastycznych 
Alicji Kożuchowskiej. Otwarcia dokonała pani dyrektor Alicja Kownacka w obecności zaproszonej wy-
chowawczyni, nauczycielki sztuki oraz młodzieży z klasy. Pani dyrektor na wstępie wyraziła swoją ogromną 
radość z możliwości dokonania uroczystego otwarcia, ale przede wszystkim radość, z tego że wśród swoich 
uczniów ma uczennicę z tak wielkim talentem plastycznym.

Alicja Kożuchowska jest uczennicą drugiej klasy Gimnazjum w Gryfowie Śląskim i jak sama mówi, rysuje 
od zawsze. W dzieciństwie to mama dbała o to, aby zawsze była duża ilość kartek i kolorowe, naostrzone 
kredki. Tak najchętniej spędzała czas. Rysowanie sprawia jej przyjemność, relaksuje się, a każda ukończona 
praca sprawia jej ogromną satysfakcję. Najczęściej tworzy, gdy ma tzw. wenę twórczą, a czasami gdy zobaczy 
ciekawy obrazek w Internecie wówczas stara się go przerysować. Inspirują ją głownie postacie anime oraz 
członkowie ulubionych zespołów muzycznych z gatunku rocka i metalu. Swoją wystawę Alicja podsumowała 
następująco: Ogromną satysfakcję sprawia mi to, że moje prace mogą oglądać inni ludzie. Mobilizuje mnie to 
do tego, aby dalej tworzyć. Za wszystko chciałabym podziękować mojej mamie, a pani Agnieszce Burbul i pani 
Anicie Ochockiej za zorganizowanie wystawy.

Kolejny olbrzymi sukces osiągnęli gryfowscy gimnazjaliści, którzy 8 marca zajęli II miejsce w finale 
strefowych zawodów piłki siatkowej chłopców w Kamiennej Górze. W rozegranym turnieju pokonali  
w półfinale gimnazjum z Bolesławca 2:0. Niewiele zabrakło, żeby chłopcy: Szymon Dołasiński, Radosław 
Klusek, Piotr Bursacki, Jakub Rotkiewicz, Mateusz Cichoń, Wojciech Deliman, Mariusz Wojtanowski, 
Mateusz Baszak, Michał Furtag stanęli na najwyższym podium. Nasi siatkarze przegrali w finale 0:2 z 
gospodarzami turnieju, których zespół stanowią zawodnicy tamtejszego klubu siatkarskiego. Młodych 
siatkarzy trenuje Krzysztof Gajewski.

Siatkarze z gimnazjum w finale 
Konkurs plastyczny „Cztery pory roku w lesie” 

został rozstrzygnięty. Ku radości jego uczestników 
nagrodzone prace uczniów opublikowane zostały 
w kalendarzu 2013 Leśnego Kompleksu Promocyj-
nego „Sudety Zachodnie”. Autorami prac naszego 
Gimnazjum są: Paulina Stolarczyk, uczennica 
klasy 2a – I miejsce, Antonina Karnicka, uczenni-
ca klasy 2c – I miejsce, Anna Szostak, uczennica 
klasy 2 c – I miejsce, Karol Kuniec, uczeń klasy 3e –  
I miejsce, Adriana Puzyniak – wyróżnienie.

A. K. (kółko dziennikarskie)

 Cztery Pory Roku w Lesie

Agnieszka Burbul

Wystawa prac Alicji Kożuchowskiej

19 lutego 2013r. w gimnazjum odbył się szkolny 
turniej tenisa stołowego, w którym wzięło udział 
ośmiu chłopców. Turniej miał na celu wyłonić 
dwóch najlepszych tenisistów, którzy będą reprezen-
tować szkołę na powiatowych zawodach tenisa sto-
łowego w Lwówku Śląskim. Zawody rozpoczęły się 
od losowania do dwóch grup. Rywalizacja w grupach 
wyłoniła dwie pary półfinałowe. Po zaciętej i pełnej 
emocji walce turniej wygraj uczeń klasy I a Grzegorz 
Romanowski. Gratulacje Grzegorz przyjął od orga-
nizatorów turnieju: Krzysztofa Babiaka i Lesława 
Augustyna. Poniżej przedstawiamy medalistów 
turnieju: Grzegorz Romanowski-klasa Ia, Bartłomiej 
Ścigan – klasa Ib, Damian Mielniczyn – klasa IIIa.

Najlepsi tenisiści
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10 lutego 25-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili państwo Krystyna i Bronisław 
Muzyka z Młyńska. Uroczystość rozpoczęła się  
w miejscowym kościele mszą świętą w intencji 
jubilatów. Z rąk księdza Szymona Bajaka otrzy-
mali oni dyplom od biskupa wraz z gratulacjami. 
Były też życzenia od sołtys Młyńska, przybyłej 
rodziny parafian i znajomych. Na cześć jubilatów 
odezwała się także syrena strażacka, a koledzy 
druhowie przygotowali niespodziankę w postaci 
bramy dla nowożeńców.

Składając gratulacje wręczyli jubilatom duży 
bukiet czerwonych róż. Na co dzień pani Kry-
styna Muzyka prowadzi miejscowy sklep spo-
żywczy. Jest zawsze uczynna i nigdy nie odmówi 
powieszenia w sklepie ważnych ogłoszeń dla 
mieszkańców. Jej mąż Bronisław jest pracowni-
kiem pobliskiego Polmexu w Proszówce. Od lat 
jest czynnym strażakiem Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Młyńsku. Mają dwoje dorosłych dzieci 
syna Łukasza oraz córkę Justynę studentkę.

Państwu Krystynie i Bronisławowi Muzyka 
dużo zdrowia pięknych chwil i słońca w rodzi-
nie oraz dalszych szczęśliwych lat życia z okazji 
Srebrnych Godów życzy 

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

Srebrna para z Młyńska

W czasie ferii odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci. Jej organizatorem była sołtys i Rada 
Sołecka Młyńska. Zabawę, konkursy i gry  poprowadziła wychowawczyni świetlicy pani Marta Wi-
las. Uczestnicy świetnie dawali  radę w pomysłowych konkurencjach, jak jedzenie czekolady nożem  
i widelcem oraz odgadywanie tytułów poszczególnych bajek i malowanie scen z bajki  na dużym arku-
szu papieru. Za udział w konkursach każdy został nagrodzony słodkim upominkiem. Każde dziecko 
uczestniczące w zabawie otrzymało z rąk sołtys Młyńska paczkę ze słodyczami. Zabawa była udana  
i w radosnej atmosferze przeciągnęła się do godzin wieczornych. Była to atrakcja zarówno dla miej-
scowych dzieci jak i tych spędzających ferie w Młyńsku. 

Zabawa karnawałowa

Maria Sosnowska

 13 lutego w auli szkolnej odbył się konkurs pierwszej pomo-
cy, który został zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego 
przez Lesława Augustyna (nauczyciela edukacji dla bezpieczeń-
stwa) przy pomocy Alicji Sierockiej, Anny Szostak i Wanessy 
Kowalik uczennic klasy 2c. W I etapie konkursu wzięło udział 18 
gimnazjalistów. Po części pisemnej do II etapu przeszły dwie oso-
by (Iwona Grodecka i Natalia Barszczewska). W II etapie konkur-
su uczennice musiały wykazać się praktycznymi umiejętnościami 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 
Po dogrywce jednogłośnie zwyciężczynią została uczennica klasy 
IIa Natalia Barszczewska i to właśnie ona będzie reprezentowała 
nasze gimnazjum w subregionalnych zawodach w Jeleniej Górze 
pt. „Uczę się bezpieczne żyć”. 

Sponsorami konkursu byli pracownicy Alior Banku w Gryfo-
wie Śląskim za co serdecznie im dziękujemy.

Pierwsza pomoc najważniejsza

Zdrowych, radosnych 
Świąt Wielkiej Nocy, 

suto zastawionych stołów, 
dużo wody w poniedziałek, 

bogatego zająca i jak najmilszych 
spotkań w gronie 

przyjaciół i rodziny życzy 
Agencja Pocztowa 

w Gryfowie Śląskim.

Najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, radosnych i spokoj-

nych Świąt Wielkiej Nocy, 
smacznego jajka, mokrego dyngusa, 

a także odpoczynku 
w rodzinnym gronie życzy

Salonik Prasowy w Biedronce.
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W marcu rozstrzygnięto elimina-
cje gminne XV edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego dla Dzieci 
i Młodzieży pod hasłem: „Twoja 
wiedza i czujka czadu w domu, tlenek 
węgla nic złego nie zrobi nikomu”. Na 
konkurs wpłynęły łącznie 42 prace 
ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie 
Śląskim i gryfowskiego Gimnazjum. 
Jury z przewodniczącą Marzeną 
Staliś oceniło prace i wytypowało po 
5 najlepszych prac z każdej grupy 
wiekowej, które zostały przekazane 
na szczebel powiatowy do Lwówka 
Śląskiego. 

Prace przekazane do eliminacji 
powiatowych: 
• uczniowie klas I-III szkoły pod-
stawowej: Oskar Cybulski, Borys 
Hryciew, Klaudia Królak, Anna 
Majkoś, Zuzanna Sikorska. Opie-
kunem uczniów jest pani Agnieszka 
Puchalska
• uczniowie klas IV-VI szkoły pod-
stawowej: Oliwia Cymon, Alicja 
Chrupczalska, Wiktoria Janaszek, 
Natalia Królak, Karolina Mazik. 
Opiekunami uczniów są panie Beata 
Wolar i Agnieszka Puchalska.
• uczniowie gimnazjum: Karolina 
Brażników, Marcin Jabkowski, 

Antonina Karnicka, Karol Kuniec, 
Adrianna Puzyniak. Opiekunem 
uczniów jest pani Agnieszka Burbul. 

Wszystkim uczniom i nauczy-
cielom uczestniczącym w konkursie 
serdecznie dziękujemy. Celem kon-
kursu było uświadomienie dzieciom 
i młodzieży, że niebezpieczeństwo 
występowania tlenku węgla zwanego 
potocznie czadem istnieje i że można 
się przed nim ustrzec. 

Czad jest gazem silnie trującym, 
bezbarwnym i bezwonnym, bardzo 
niebezpiecznym, zwanym” cichym 
zabójcą”. To pokazuje, jak ważne 
jest uczenie właściwego zachowania  
i prawidłowego postępowania już od 
najmłodszych lat. Tragedie ludzkie 
często są następstwem niewiedzy, co 
może się stać, gdy nie przestrzegamy 
podstawowych zasad bezpieczeństwa 
w naszych domach. Problem wzrasta 
szczególnie w okresie jesienno-zimo-
wym, chociaż do akcji ratowniczo-
gaśniczych związanych z tlenkiem 
węgla strażacy wyjeżdżają w ciągu ca-
łego roku. Od listopada 2011 roku do 
marca 2012 roku w kraju było 3700 
zdarzeń związanych z tlenkiem węgla 

Wieści z przedszkola

„Kocham mocno babcię, dziadka – to nie żart moi mili. Dzisiaj im 
życzenia składam, by 100 latek jeszcze żyli”. 

Styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych i szarych dni. 
Jednak w styczniu są dwa niezwykłe dni, jedyne w swoim rodzaju, kiedy 
każdemu dziecku serduszko bije mocniej. Jest to święto naszych kochanych 
i niepowtarzalnych babć i dziadków.

W naszym przedszkolu uroczystość ta odbyła się we wszystkich grupach 
wiekowych. Biedronki, Muchomorki, Słoneczka i Misie świętowały ten 
dzień 21 stycznia, zaś dzieci z grupy Motylki, Gumisie i Kotki występowały 
dla babć i dziadków 22 stycznia.

Na początku każdej uroczystości pani Dyrektor Małgorzata Krakow-
ska składała w imieniu swoim, pracowników przedszkola i dzieci gorące 
życzenia licznie przybyłym gościom. Przedszkolaki wraz z opiekunkami 
przygotowały program artystyczny, który miały okazję zaprezentować swo-
im ukochanym dziadkom. Były upominki, wiersze, tańce i śpiewy, które 
wywołały wiele uśmiechu oraz wzruszenia wśród zaproszonych gości. Na 
zakończenie uroczystości wszystkie przedszkolaki na scenie zaśpiewały 
babciom i dziadkom gromkie sto lat.

Dzień Babci i Dziadka 

Oprac. Elżbieta Dubaniewicz30 stycznia w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śl. odbyła się już po 
raz kolejny uroczystość przekazania ocieplanych bud dla psów zakupionych 
z akcji „Góra Grosza”, współpracującemu z przedszkolem Schronisku Małych 
Zwierząt w Jeleniej Górze. Gośćmi honorowymi uroczystości byli: zaproszony 
przez dzieci kierownik schroniska a zarazem pełniący funkcję prezesa Towa-
rzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Eugeniusz Ragiel oraz dyrekcja 
naszego przedszkola. Dzieci na tę uroczystość przygotowały program arty-
styczny, podczas którego wykazywały się swoją wiedzą na temat psów i ich ras. 
Dopełnieniem uroczystości był wspólny śpiew piosenki oraz drobne gadżety 
przekazane dzieciom od kierownika schroniska. Podczas takich uroczystości 
dzieci udowadniają, że potrafią pomagać i że nie jest im obojętny los porzuco-
nych zwierząt. 

Dary dla schroniska

Możemy uchronić się
od niebezpieczeństwa

Oprac. Elżbieta Dubaniewicz

w tym ok. 1800 poszkodowanych  
i 106 ofiar śmiertelnych. 

Gryfowscy strażacy również  
w bieżącym sezonie grzewczym kil-
kakrotnie interweniowali w związku 
z występującym czadem. 

Warto w domu lub mieszkaniu 
dla bezpieczeństwa własnego i swo-
ich najbliższych zainstalować czujkę 
dymu oraz czujkę tlenku węgla. 
Podstawową funkcją czujki tlenku 
węgla jest wykrywanie czadu i sygna-
lizowanie jego nadmiernego stężenia 
w powietrzu. Czujka podnosi poziom 
bezpieczeństwa w pomieszczeniach, 
zmniejsza ryzyko zaczadzenia, po-
zwala na szybką reakcję w sytuacji 
zagrożenia życia.

Z ostatniej chwili...
Rozstrzygnięto XV powiatową 

edycję konkursu plastycznego dla 
dzieci i młodzieży pod hasłem 
„Twoja wiedza i czujka czadu  
w domu, tlenek węgla nic złego nie 
zrobi nikomu”. Jury w składzie Zbi-
gniew Grześków – przewodniczący 
jury, Barbara Rosochacka-Horanin 

– sekretarz jury, Arkadiusz Motyl-
ski, Iwona Rogowska oraz Łukasz 
Strzelecki wybrało po 3 prace fina-
łowe z poszczególnych grup, które 
zostaną przekazane na eliminacje 
szczebla wojewódzkiego konkursu, 
który odbędzie się w maju 2013 
roku. 

Następnie najlepsze prace z wo-
jewództwa dolnośląskiego zostaną 
przekazane do Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej, gdzie 
nastąpi ostateczne rozstrzygnięcie 
konkursu. Spośród gryfowskich 
uczestników do dalszego etapu za-
kwalifikowali się:
• Grupa I Kategoria 6-8 lat 
Miejsce 1. Oskar Cybulski – Szkoła 
Podstawowa w Gryfowie Śląskim
• Grupa III Kategoria 13-16 lat
Miejsce 1. Antonina Karnicka – 
Gimnazjum w Gryfowie Śląskim
Miejsce 2. Karolina Brażnikow – 
Gimnazjum w Gryfowie Śląskim.

Niektóre z prac prezentujemy na 
stronie 20.

Stanisław Jóźwiak
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Na cześć Realu Madryt zrobię sobie tatuaż na łydce

Krzysztof Szczerbicki to uczeń II kl. Techni-
kum Informatycznego, sport to jego żywioł, jak 
twierdzi, „kopał już w brzuchu mamy” i coś w tym 
musi być, bo Krzysztof żadnej piłki się nie boi.
Kiedy zaczęła się Twoja przygoda ze sportem?

Tak na poważniej w klubie ZSOiZ UKS Matu-
sewicz w Gryfowie, ale już w szkole podstawowej 
zdobywałem pierwsze szlify.
Podobno jesteś wszechstronny, jakie dyscypli-
ny uprawiasz?

Tenis stołowy, piłkę nożną, piłkę ręczną.
Która sprawia Ci najwięcej frajdy?

Z pewnością tenis, odniosłem w nim najwię-
cej sukcesów.
Dlaczego właśnie tenis, wydaje mi się, że jest 
stosunkowo mało popularny?

Kiedy byłem w szkole podstawowej, przekonał 
mnie do tej dyscypliny mój nauczyciel wychowa-
nia fizycznego, pan Piotr Olejnik i jak do tej pory, 
nigdy z nim nie wygrałem i pewnie nie wygram. 
Teraz gram dla przyjemności, dopiero od IV ligi 
zarabia się pieniądze, muszę jeszcze popracować, 
żeby coś osiągnąć.
Pochwal się swoimi sportowymi osiągnięciami.

W czerwcu 2012r. zdobyłem tytuł najlepszego 
bramkarza Międzynarodowego Turnieju Piłki 
Nożnej w Rakowicach, mam też tytuł najlepszego 
bramkarza piłki ręcznej.

Wymień trzy powody, dla których warto upra-
wiać sport.

Zdrowie, przyjemność, korzyści finansowe.
Czy wiążesz swoją przyszłość z tenisem stoło-
wym?

Oczywiście.
Co chciałbyś osiągnąć, jakie masz aspiracje?

Marzę o III lidze. Żeby piąć się wyżej, trze-
ba trenować od szóstego roku życia, a poza tym  
w Gryfowie nie mam szans na odpowiednie treningi.
Masz idola w tenisowym świecie?

Tak, jest nim Lucjan Błaszczyk ze Lwówka 
Śląskiego (znajomy pana Cichonia). Ze Lwów-
ka trafił do Zielonej Góry, a teraz gra w lidze 
niemieckiej. Brał udział w międzynarodowych 
pokazach w Wieliczce i przez 20 minut odbijał 
piłeczkę ze swym przeciwnikiem.
Na czym polega największe wyzwanie w tym 
sporcie?

Do końca nie wiadomo, co zrobi przeciwnik, 
jakie sztuczki techniczne zastosuje. Może na 
przykład zagrać serw z odwróconą rotacją.
Czy trzeba mieć specjalne predyspozycje, żeby 
uprawiać tenis stołowy?

Najważniejsze są nogi, podczas gry to one  
w 60% odpowiadają za siłę 
pociągnięcia. Ważna jest 
też zdolność koncentracji  

i umiejętność przewidzenia zagrania przeciwnika 
po mojej piłce.
Co do tej pory udało ci się osiągnąć w tenisie?

Brałem udział w zawodach w Brzegu Dolnym, 
wygrałem zawody powiatowe (było 16 uczestni-
ków), mam pierwsze miejsce w strefie jeleniogór-
skiej, jestem ósmy na Dolnym Śląsku.
Kto wspiera Cię w twojej pasji?

Najbliższa rodzina pomaga mi finansowo. 
To drogi sport, chociaż może na to nie wygląda. 
Drogi jest klej do okładzin, okładziny, deska, to 
wszystko szybko się zużywa.
Czy musisz mieć specjalne buty?

Na razie nie stać mnie na profesjonalne, ale w 
zwykłych sportowych też się wygrywa. Nie mam 
też „gadżeciarskich” frotek do ocierania potu  
z czoła i jakoś gram.
Ile czasu poświęcasz na trening?

Trenuję 2 godziny 3 razy w tygodniu, od 
siódmej do dziewiątej wieczorem, a poza tym, co 
tydzień w sobotę jest mecz.
Czy te treningi nie są zbyt uciążliwe, ostatecz-
nie chodzisz do technikum?

Rzeczywiście, czasem jestem bardzo zmęczo-
ny. W zeszłym roku trenowałem jednocześnie  
w klubie OKS Olsza Olszyna, też 3 razy w tygo-
dniu po 2 godziny(piłkę nożną).
Co sądzisz o upadku wielkich gwiazd sportu,  
o których ostatnio często donoszą media?

To przerażające, jak szybko tracą to, na co 
pracowali przez całe życie.
Twój ulubiony klub sportowy…

Oczywiście Real Madryt, na jego cześć zrobię 
sobie tatuaż na łydce.
Ulubiony piłkarz…

Ronaldo, tylko mógłby przestać tak dbać  
o fryzurę i wygląd. Chociaż niech robi co chce,  
w technice nie ma sobie równych, to mistrz.
Jak oceniasz polską piłkę nożną? 

Jest źle, nie ma gry ziemią, tylko pędzą do 
przodu, jedyna nadzieja w Zbigniewie Bońku, 
może to wszystko naprawi?
Masz jakieś inne zainteresowania?

Wędkarstwo i Motocross.
Ostatecznie to też sport. Jesteś takim aktyw-
nym młodym człowiekiem, jak sądzisz, dlacze-
go Twoi rówieśnicy nie idą w Twoje ślady? 

Bo im się nie chce, czasami nie można zebrać 
drużyny na mecz, trzeba jeździć po domach  
i prosić, a i tak trudno kogoś namówić.

Więc Tobie życzę determinacji w dążeniu do 
celu. Dziękuję za rozmowę. 

FOTO

W sobotę 23 lutego w Instytucie Języków Słowiańskich Uniwersytetu Wro-
cławskiego zostały przeprowadzone dolnośląskie eliminacje XLIV Ogólno-
polskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego. Wspaniały sukces odnieśli uczniowie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Ogólnokształcących i Zawodowych im. 
Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim. I miejsce zajęła uczennica klasy III T Olesia 
Potapowa (94 pkt na 100 możliwych). Znakomity wynik był również udzia-
łem ucznia klasy II T Andrzeja Murawickiego (IV miejsce). Obydwoje będą 
reprezentować województwo dolnośląskie na finale centralnym w Warszawie, 
w kwietniu bieżącego roku. Gratulujemy i życzymy znakomitych wyników  
w finale centralnym.

Dostali się do finału 
PODARUJ 1% PODATKU

DLA ORGANIZACJI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

NR KRS: 0000198933
CEL SZCZEGÓŁOWY 1%

KOŁO TPD 
„SPECJALNEJ TROSKI”

59-630 MIRSK, UL. BETLEJA 32

Z niekwestionowanym mistrzem sportu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Gryfowie Śl. Krzysztofem Szczerbickim rozmawia Katarzyna Romanowicz.
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Ruszyła rekrutacja do ogólnopolskiego 
programu stypendialnego dla utalentowa-
nych i społecznie zaangażowanych absol-
wentów gimnazjów, potrzebujących wspar-
cia finansowego dla dalszego rozwoju.

O miejsce w XI edycji programu 
KLASA BGŻ mogą ubiegać się uczniowie 
ostatnich klas gimnazjów z miejscowości 
powiatowych i mniejszych, którzy bardzo 
dobrze się uczą, mają ponadprzeciętną 
motywację, a jednocześnie znajdują się  
w trudnej sytuacji materialnej. W roku 
szkolnym 2013/2014 do programu będzie 
mogło dołączyć w całym kraju 80 uczniów, w XIV LO im. Polonii Belgij-
skiej we Wrocławiu – 15 osób.

Projekt edukacyjny „Klasa BGŻ” to 4-letnie wsparcie uzdolnionych 
uczniów, którzy otrzymują finansowanie nauki w liceum (opłata za internat, 
wyżywienie, komitet rodzicielski, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, 
zajęcia dodatkowe) oraz stypendium pomostowe na I roku studiów.

Każdy uczeń, który spełnia kryteria, może zgłosić się do programu za 
pomocą formularza on-line dostępnego na stronie: 

http://www.fundacja.bgz.pl/klasa_bgz/Aplikacja_on_line.html

Rekrutacja potrwa do 15 kwietnia 2013 r.

„Dzięki projektowi przełamałam nieśmiałość i pokonałam poczucie, że je-
den głos nie ma znaczenia. Otworzyłam się na wiele nowych rzeczy, możliwo-
ści, przełamałam swoje bariery” – mówi Anna Adamiuk, stypendystka Klasy 
BGŻ z Warszawy. „Udział w projekcie Klasa BGŻ umożliwił mi kształcenie 
się w renomowanym liceum, gdzie mogłem rozwijać swoje zainteresowa-
nia, zdobywać wiedzę, dobrze zdać maturę oraz zostać finalistą olimpiad 
i konkursów ogólnopolskich o tematyce przedsiębiorczości i finansów” – 
mówi Andrzej Basiński, stypendysta Klasy BGŻ z Wrocławia.

„Projekt oprócz wiary w innych dał mi wiarę w siebie;, wiarę, że osoba  
z małej wioski, z niebogatej rodziny też może zaistnieć. Od dzieciństwa bo-
wiem marzyłam, by kimś być, do czegoś dojść” – mówi Paulina Karaś, sty-
pendystka Klasy BGŻ z Krakowa.

Więcej o Programie i Fundacji: www.fundacja.bgz.pl.

W ubiegłym roku KLASA BGŻ otrzymała prestiżową nagrodę najlep-
szego programu stypendialnego przyznawanego przez firmy w konkursie 
„Dobre Stypendia 2012”.

„Klasa BGŻ” 
– otwieramy drzwi przyszłości

Nowo utworzona Kancelaria 
Notarialna w Lubaniu

Notariusz Jerzy Granowski uprzejmie informuje,  
że przy ulicy Spółdzielczej 12 działa druga  
KANCELARIA NOTARIALNA w Lubaniu, 
czynna w pon.-pt, godz. 9.00-17.00, w soboty po 
wcześniejszym umówieniu.

Tel. 75 64-92-990, 601-57-19-75
e-mail: 
j.granowski@power.pl

Jesteś ciekawy świata, aktywny, otwarty i stale szukasz czegoś nowego? 
Jeśli tak, to jest to oferta zdecydowanie dla Ciebie. Poza nauką, w wymarzo-
nej przez Ciebie klasie, zapewniamy szereg przedsięwzięć pozalekcyjnych, 
dzięki którym rozwiniesz swoje pasje lub odkryjesz całkiem nowe. Stale 
wzbogacamy i modernizujemy naszą bazę, aby zapewnić komfort nauki w 
nowoczesnych salach lekcyjnych. Nie szukaj daleko, nie trać czasu i pienię-
dzy na dojazdy, chodź do Gryfowa. Tutaj poświęcimy Ci czas i uwagę. Zapo-
znaj się z naszą ofertą, przemyśl ją dokładnie i... zostań naszym uczniem.
Liceum Ogólnokształcące – trzyletnie 
• klasa humanistyczna
• klasa matematyczno-fizyczna
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (nieodpłatne)
Technikum Zawodowe – czteroletnie 
• Technikum Hotelarskie 
zdobyty zawód: technik hotelarstwa;
• Technikum Informatyczne 
zdobyty zawód: technik informatyk;
• Technikum pojazdów samochodowych 
zdobyty zawód: technik pojazdów samochodowych; 
• Technikum Leśne 
zdobyty zawód: technik leśnik. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – trzyletnia
• Klasa – mechanik pojazdów samochodowych 
• Klasa – sprzedawca 
• Klasa wielozawodowa (murarz-tynkarz, stolarz, fryzjer, operator obrabiarek 
skrawających, elektryk, ślusarz, blacharz samochodowy, lakiernik, piekarz, cu-
kiernik, wędliniarz, kucharz, kelner, operator maszyn leśnych i inne zawody) 

Serdecznie zapraszamy 
do podjęcia nauki w naszej szkole!

Blisko, dobrze, 
nowocześnie

 czyli oferta Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śl.
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Unikatowe, atrakcyjne i niepowtarzalne 
wykonane ręcznie tylko w Galerii 

Rękodzieła K&M. Ozdoby świąteczne, 
pamiątki, serwetki i obrusy, swetry i sukienki. 

Ubocze 256a. 
Czynne: Pn-Pt 9.00-16.00, Sob. 10.00-13.00

Kamil Nowosielski z Lubania cierpi na złośliwy nowotwór mózgu – glejak (oligoastrocytoma WHO 
grade II). Choroba została wykryta w maju 2012, a w czerwcu przeszedł operację. Zabieg nie przyniósł 
zamierzonego efektu i w lutym 2013 odbyła się kolejna operacja. Standardowe leczenie nie daje jednak 
nadziei, guz w znacznej mierze znajduje się w nieoperacyjnym miejscu. Jedyną nadzieją dla Kamila jest 
terapia genowa w Houston. Kamil został zakwalifikowany na leczenie, jednak jego koszty są zbyt duże 
dla rodziny. Wahają się od 300 000 do nawet 600 000 tys. zł.

Aby pomóc Kamilowi w Lubaniu organizowane są imprezy charytatywne. Do tej pory odbył się 
mecz piłkarski oraz zbiórka podczas meczu Turowa Zgorzelec. W kwietniu lubańskie stowarzyszenie 
O.G.A.R.N.I.J planuje organizację koncertu, z którego dochód zostanie również przeznaczony na le-
czenie Kamila.

W akcję angażuje się także gryfowskie Stowarzyszenie Awantura, które pomaga przy plakatowaniu, 
udzieli swojej pomocy w trakcie koncertu w Lubaniu oraz w maju zorganizuje imprezę w Fosforach. 
Pomóc można także przekazując 1% podatku. 

Każdy przekazany 1% podatku, każda darowizna przybliża do rozpoczęcia terapii ratującej mu 
życie i dającej możliwość powrotu do zdrowia. Dzięki Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” możliwa 
jest publiczna zbiórka pieniędzy na leczenie Kamila (http://dzieciom.pl/podopieczni/12979).

Wpłaty prosimy więc kierować na konto: 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Bank BPH S.A. 
61 1060 0076 0000 3310 0018 2660

Tytułem: 12979 – Nowosielski Kamil – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

Można także przekazać 1% podatku poprzez wypełnienie w formularzu PIT numeru KRS: 0000037904 
W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” podaj: 12979 Nowosielski Kamil.

Prosimy także o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”. Wszystkim dotych-
czasowym i przyszłym darczyńcom i zaangażowanym w pomoc dla Kamila serdecznie dziękujemy!!!

Gryfowska piłka nożna ma się całkiem nieźle.  
I nie jest to niczym niepoparty frazes. Jeden week-
end, 16-17 lutego, wystarczył, aby gryfowscy zawod-
nicy zdołali zdobyć trzy istotne trofea piłkarskie.

 W hali sportowej „ Tęcza” rozegrano 16 lute-
go II Turniej Piłki Halowej o Puchar Burmistrza 
Złotoryi w czterech kategoriach wiekowych.  
W turnieju wzięło udział 29 drużyn, około 300 
zawodników. Gryfów reprezentowali urodzeni  
w 1998: Piotr Bursacki (bramkarz), Mateusz Ba-
szak (kapitan), Adrian Schonung, Marek Wiedro, 
Oskar Jóźwiak, Mateusz Czerwiński, Grzegorz 
Romanowski. W końcowej klasyfikacji po zaciętej  
i wyrównanej walce drużyna nasza zajęła zaszczyt-
ne III miejsce. 

Świetnie spisali się też Żacy. W Turnieju  
o Puchar Prezesa Łużyc Lubań drużyna w składzie: 
Oskar Pietruszewski, Jędrek Szczepański, Jakub 
Krasuski, Jakub Cichoń, Jakub Szymonowicz, 
Mateusz Kaliński, Dominik Kudła, Oskar Szumi-
sz-Otto, Maciej Marzec zdobyła II miejsce ustępu-
jąc tylko niepokonanym jak na razie „Skorpionom” 
z Lubania. 

Kolejną, najbardziej chyba spektakularną nie-
spodzianką, okazał się finał Halowych Mistrzostw 
Okręgu Juniorów Młodszych o mistrzostwo w se-
zonie rozgrywkowym 2012/2013. Zawodnicy UKS 
Gryfów Śl. rocznik 1998/1997 dość nieoczekiwanie 
odnieśli sukces zajmując I miejsce i zdobywając 
tytuł Mistrza Okręgu. Autorami zbawiennych bra-
mek byli: Mateusz Cichoń (2), Mateusz Czerwiń-
ski (2), Mateusz Baszak (3), Kamil Smurzyński 
(2). Mateusz Baszak okazał się prawdziwą gwiazda 
turnieju – został jego najlepszym zawodnikiem.

Warto zauważyć, że sezon się dopiero rozpo-
czyna. Za naszych zawodników trzymajmy kciuki, 
bo po pierwsze im się bardzo chce. Z determinacją 
walczą o każdą bramkę. Nie zarażają ich porażki. 
Po drugie zaś chyba mają talent. Na pewno jeszcze  
o nich usłyszymy. Trenerem wszystkich trzech 
grup jest Arkadiusz Cichoń – nauczyciel ZSOiZ 
w Gryfowie 

Liczy się każda złotówka

Jeden 
weekend 

– trzy puchary

M.
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Halowe Mistrzostwa Okręgu Juniorów Młodszych w Lubaniu...

...i nasi niekwestionowani mistrzowie z UKS Gryfów Śląski

Gratulujemy!



„Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu” (więcej na str. 15)

Oskar Cybulski Wiktoria Janaszek 

Karolina Mazik Alicja Chrupczalska

Natalia Królak

Antonina Karnicka Karolina Brażnikow


